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Módosító javaslat

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részér e
Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A HHSZ. 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a nemzetiszocialista
vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljeseb b
megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekébe n
szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013 . (VI. 26.) OGY határozat módosításáró l
szóló, H/12380 . számú határozati javaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A határozati javaslat 1 . pontja a következők szerint módosuljon:

1. A nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való miné l
teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében
szükséges egyes intézkedésekről szóló 66/2013. (VI. 26.) OGY határozat új 2 . ponttal egészül
ki :
„2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy biztosítson a [magyarországi] látogatást
szervező köznevelési intézmény számára a látogatást illetően részleges költségtérítés[re
legyen jogosultt .”

INDOKOLÁS

Az MSZP H/10767. számú határozati javaslatával együtt tárgyalta az Országgy űlés idén
májusban és júniusban a KDNP által kezdeményezett, a Terror Háza Múzeu m
meglátogatásáról szóló H/10960 . számú, valamint a Jobbik által kezdeményezett, a recski
Nemzeti Emlékpark meglátogatásáról szóló H/11032 . számú határozati javaslatot . A módosító
javaslatokról való szavazásokat követően az a helyzet állt elő, hogy a köznevelési
intézmények a Terror Háza Múzeum meglátogatásához teljes költségtérítésre, a recski
Nemzeti Emlékpark meglátogatásához pedig részleges költségtérítésre lesznek jogosultak.
Csupán az auschwitz-birkenau-i haláltábor helyén létrehozott emlékhely és múzeum, továbbá
a Holokauszt Emlékközpont vagy a korszak más jelentős hazai emlékhelye meglátogatásához
nem biztosít az állam költségvetési támogatást — „köszönhetően” Stágel Bence H/10767/7 .
számú kapcsolódó módosító javaslatának, melyet a Fidesz, a KDNP és a Jobbik i s
megszavazott.
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A KDNP-s képviselő azt írta az indokolásban, hogy ,Jelen gazdasági helyzetben ninc s
lehetőség a jelzett utalások minden köznevelésben tanuló diák számára történő
fmanszíro7ására" . Ezek szerint azonban a Terror Háza Múzeum, valamint a recski Nemzet i
Emlékpark meglátogatása kapcsán nem merült fel ilyen jellegű költségvetési aggály.
Jóindulattal azt feltételeztük a kormánytöbbségrő l, hogy csupán figyelmetlenségbő l állította
elő ezt a helyzetet. A zárószavazás előtt még lehetőség lett volna a korrigálásra, a
H/10767/11 . számú zárószavazás előtti módosító javaslatunknak az elfogadásával .
Világossá vált azonban, hogy a kormánypártok nem szolgáltak rá az el őzetes jóindulatunkra,
hiszen elutasították ezt a zárószavazás elő tti módosító javaslatunkat.
Bár Rogán Antal a záróvitában azt mondta, hogy „[a] kormánynak megvan a lehetősége rá,
hogy a megfelelő költségvetési forrásokat is hozzácsoportosítsa”, kérdés, hogy a Terror Háza
és a recski emlékpark meglátogatásáról szóló határozati javaslatok esetében miért tartották
fontosnak a költségtérítés rögzítését, ebben az esetben pedig miért tekintettel el ettől .

H/11696 . számú határozati javaslatunkban lehetőséget adtunk a kormánypártoknak arra, hogy
korrigálják a hibájukat, azonban az Oktatási bizottságban elzárkóztak ettől, és nem vették
tárgysorozatba az indítványt.

A jelenlegi, az Oktatási bizottság által benyújtott határozati javaslat részleges költségtérítés t
biztosítana az iskoláknak a hazai Holokauszt-emlékhelyek meglátogatásához, ám nem
támogatná anyagilag az auschwitz-birkenau-i emlékhely meglátogatását .

Mi azt javasoljuk, hogy utóbbi esetében is biztosítson az állam költségtérítést ha nem is

teljeset, de legalább részlegeset ; ugyanúgy, mint a belföldi tanulmányi utaknál .

Budapest, 2013 . október
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